
WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KLASA VI 

 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca 
 

Uczeń potrafi: 

 Wymienić kilka planet, 

 Nazwać planetę naszego układu planetarnego, 

 Wskazać na globusie południki, równoleżniki i bieguny, 

 Wskazać na mapie (globusie) kontynenty i oceany,  

 Określić z pomocą położenie geograficzne obiektu, 

 Rozróżnić na podstawie opisu formy ukształtowania terenu, wskazać na mapie 

hipsometrycznej, 

 Rozróżnić pierwiastek i związek chemiczny, 

 Objaśnić co to jest dźwięk i światło, 

 Wymienić niektóre czynniki wpływające na klimat, 

 Objaśnić obieg wody w przyrodzie, 

 Wskazać na mapie kilka rzek, jezior i mórz, 

 Wymienić po kilka surowców metalicznych, energetycznych, chemicznych i 

budowlanych, 

  Objaśnić zjawisko elektryczności i magnetyzmu w przyrodzie, 

 rozróżnić kilka rodzajów skał, 

 wymienić najważniejsze gleby na Ziemi 

 wymienić przykładowe rośliny uprawne, zioła, zwierzęta i rośliny dzikie różnych stref 

klimatycznych, 

 wyróżnić środowiska zamieszkania bezkręgowców, 

 ustalić pewne zależności między organizmami żywymi, 

 wymienić rasy ludzkie, kilka języków używanych na Ziemi, 

 wymienić najważniejsze funkcje biologiczne i społeczne matki i ojca, 

 wymienić kilka chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, 

 rozróżnić witaminy i mikroelementy, podać przyczyny głodu na Ziemi, klęsk 

ekologicznych, 

 wymienić kilka parków narodowych świata. 

 

 

Wymagania podstawowe – ocena dostateczna 
 

Uczeń potrafi: 

 na podstawie danych cech rozróżnić ciała niebieskie, 

 podać cechy południków i równoleżników, 

 określić samodzielnie położenie geograficzne wybranych obiektów, 

 scharakteryzować strefy oświetlenia Ziemi, 

 wymienić czynniki kształtujące powierzchnie kuli ziemskiej, 

 opisać w jakich warunkach powstały skały: wapień, piaskowiec, węgiel, sól, 

 wytłumaczyć terminy: depresja, szelf, wulkan, klimat, 

 wyjaśnić w jaki sposób podany czynnik wpływa na klimat wybranego obszaru, 

 wymienić strefy klimatyczne Ziemi, 

 przeprowadzić proste doświadczenie chemiczne, 



 objaśnić jak zbudowana jest atmosfera, 

 wyjaśnić co to jest dziura ozonowa i kwaśny deszcz, 

 wyjaśnić obieg tlenu i dwutlenku węgla, 

 wymienić rzeki o największych parametrach, 

 wymienić i wskazać na mapie tereny zlodowacone, 

 omówić przyczyny powstawania elektryczności w przyrodzie, 

 wymienić ery w dziejach Ziemi, 

 sklasyfikować skały i gleby świata, 

 wymienić przyczyny i skutki erozji gleb, 

 wymienić zasady podziały roślin i zwierząt, 

 opisać cykl rozwojowy niektórych bezkręgowców, 

 wymienić plusy i minusy obecności owadów na Ziemi, 

 przyporządkować krajobrazowi typową roślinność i zwierzęta, 

 ocenić przydatność podanych warunków środowiskowych z punktu widzenia życia i 

działalności człowieka, 

 ocenić ochronę przyrody na świecie. 

 

 

Wymagania poszerzone – ocena dobra 
 

Uczeń potrafi: 

 podać przykłady faktów, które wpłynęły na znajomość kształtu Ziemi, 

 odszukać obiekt na mapie na podstawie jego współrzędnych, 

 krótko omówić warunki środowiska w każdym z podanych krajobrazów, 

 rozpoznać wśród innych takie skały jak: granit, wapień, piaskowiec, less, sól kamienna, 

 wytłumaczyć zależność szaty roślinnej od klimatu, 

 wskazać na mapie tereny głównych upraw i wydobycia ważniejszych surowców, 

 odczytać informacje z danych statystycznych, 

 czytać tekst geograficzny czy biologiczny ze zrozumieniem, 

 

 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra 
 

Uczeń potrafi: 

 zidentyfikować skały w obrębie ich rodzaju, 

 odczytać współrzędne geograficzne najdalej wysuniętych  punktów kontynentów, 

 podać zwięzłą charakterystykę poszczególnych krajobrazów, 

 omówić wpływy działalności rolniczej, przemysłowej na przekształcenie 

środowiska, 

 analizować diagramy, 

 posługiwać się rocznikiem statystycznym i analizować dane, 

 opisać warunki klimatyczne danego regionu, 

 interpretować diagramy demograficzne, 

 wymienić organizacje zajmujące się człowiekiem, ekologią itp., 

 przyporządkować roślinę lub zwierzę do odpowiedniej grupy, 

 dostrzec konflikt między człowiekiem a środowiskiem, 

 objaśnić proste prawa fizyczne rządzące przyrodą. 

 



Wymagania wykraczające – ocena celująca 
 

Uczeń: 

 potrafi posługiwać się literaturą popularnonaukową do samodzielnego 

zdobywania wiedzy, 

 zna dobrze mapę świata, 

 bierze udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych, 

 przekazuje kolegom wiedzę zdobytą poza lekcjami np. oglądając filmy 

przyrodnicze, czytając książki itp., 

 potrafi interpretować doświadczenia wykonane przez siebie 

 


